
 

 

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินสามัญทุนเรือนหุน 

(กูไดไมเกินรอยละ 95 ของเงินคาหุนของตนเอง) 
 

       ชื่อผูกู................................................................................................................................เลขทะเบียน..................................... 

       ผูกูกรณุาจัดเรยีงเอกสารตามลำดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 

ในการสงเอกสารการกูเงนิจะตองมีหนังสือนำสงจากหนวยงานตนสงักัดของสมาชกิผูขอกูเงนิ  

ระบุ ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียนของสมาชิกผูขอกูเงนิ และเอกสารตามรายการนี ้

ชองตรวจสอบ 

มี ไมมี 

1. รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับน้ี)   

2. หนงัสือเงินกูสามัญทุนเรอืนหุน กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญ 

   ไมตองกรอกขอมูล  

  

3. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูกู หนาที่มีชื่อบญัชีและเลขที่บญัชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงนิฝากประเภท 

    ออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา เทาน้ัน (เพื่อใชในการโอนเงนิกูใหสมาชกิ) 

  

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ   

5. สำเนาใบเปล่ียนคำนำหนานาม ชื่อ - นามสกลุ ของผูกู (กรณีมีการเปลีย่นคำนำหนานาม ชือ่ - นามสกุล)   

6. สำเนาทะเบียนบานผูกู กรณีสมรส สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของคูสมรส  

   สำเนาใบหยา (กรณีหยา) สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสถงึแกความตาย) 

  

7. สำเนาสญัญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ)    

8. หนงัสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชำระหนีส้หกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จำกัด   

9. คำขอกูเงินสามัญทุนเรือนหุนกรอกขอความใหสมบูรณ   

10. แบบแสดงรายรับ-รายจาย และเงินไดรายเดือนคงเหลือ (ใชแบบฟอรมของสหกรณเทาน้ัน)   

 

   หมายเหตุ 

 1. สำเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 

 2. การลงลายมือชื่อในเอกสารท้ังหมด จะตองเปนลายมือชื่อท่ีเหมือนกันท้ังหมด 

 3. บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันท่ีรับเงินกู 

 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับการแกไขนั้น และหามใชนำ้ยาลบคำผิด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการขอกูเงนิสามัญทนุเรือนหุน 
 

     สมาชิกที่ขอกูเงินคาหุนของตนเองจะตองไมมีหน้ีเงินกูสามัญทุกประเภทคงเหลือ 

     หรือมียอดเงินกูสามญัทุกประเภทคงเหลอืนอยกวารอยละ 95 ของเงินคาหุนของตนเอง 

     ณ วันที่ย่ืนขอกูเงินคาหุนของตนเอง และสหกรณฯ จะจายเงินกูคาหุนของตนเอง 

     หลังจากหักหน้ีเงินกูสามญัทกุประเภทคงเหลือ (ถาม)ี ณ วันจายเงินกูเรียบรอยแลว 
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หนังสือเงนิกูสามัญทุนเรือนหุน 

 

เลขที่สัญญา…………………….………………… 

อนุมัติเมื่อวันที่............................................                                                    วันที่……………………………………….... 

 ขาพเจา..........................................................เกิดวนัที่..............เดอืน.......................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 

สมาชิกเลขทะเบียนที่................................  เปนขาราชการ ตําแหนง.............................................................. ระดับ................... 

 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง...........................................  เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...........................................

ไดรับเงินเดือน ๆ ละ.........................บาท สังกัด.............................................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..........................

วันออกบัตร..............................วันหมดอายุ................................ออกโดย........................................จังหวัด............................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ---- วันออกบัตร.......................................................... 

วันหมดอายุ......................... ออกโดย..............................จังหวัด..................................... ที่อยูที่ทํางาน.............................................. 

เลขที่..................หมูที.่...............ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................อาํเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย……………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที.่............ถนน.............................. 

ตําบล/แขวง...................................อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………. 

โทรศัพทบาน.................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน

หลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ผูกูไดกูเงินกูสามัญทุนเรือนหุนและไดรับเงินกูสามัญทุนเรือนหุนจากผูใหกู จํานวน..………………………………………บาท 

(………..………………………………………………………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูถือวาผูกู

ไดรับเงินครบถวนในวันที่ผูใหกูโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 

 ขอ 2. ผูกูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน งวดละ….………………….บาท 

(..................................................................................) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….…………….....งวด ตั้งแตเดือนถัดจากเดอืน

ที่ไดรับเงินกูสามัญทุนเรือนหุนเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบ้ีย

จากตนเงินคางชําระเปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญานี้ ผูใหกูเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ย

ตามสัญญานี้ ในอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปล่ียนแปลงไดทันที โดยผูใหกูไมตองแจงการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูกูแตอยางใด 

 ขอ 3. ในเวลานี้ผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง  

ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 

 ขอ 4. เมื่อผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูยอมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังนี้ 

 4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวน

เงินงวดชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกูกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ 

 4.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด

สงคืนโดยส้ินเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว 

 4.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตน ผูกูจะตองแจง

เปนหนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จส้ินเสียกอน 

 4.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการ

ชําระหนี้สินซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ผูใหกูกําหนด 

 (โปรดพลิก) 
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 4.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกูไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามที่กลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให ผูใหกู

หักเงินคาหุนของผูกูที่มีอยูกับผูใหกูชําระหนี้ไดทันที และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด

ที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จส้ินเสียกอน 

ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึง่ตามกฎหมายหรอืตามสัญญากาํหนดใหแจงหรอืบอกกลาว

เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ผูกูไดแจงไว

ในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ผูกูไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับ

และทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 

 ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เหน็วาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมอืชื่อไวตอหนาพยาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หนังสอืยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณทีี่ผูกูมีคูสมรส) 

เขียนที่……….…………………………………… 

วันที่……………………………………………….. 

 

ขาพเจานาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง………………………………………….......... 

ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนนี้ 
 

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา 

       (..............................................................) 
 

 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 

       (..............................................................) 
 

 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 

       (..............................................................) 

(กรณีไมมีคูสมรส) 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด 

 

            .............................................................ผูกู 

            (............................................................) 

(ลงชื่อ)...............................................................ผูกู 

(................................................................) 

(ลงชื่อ).....................................................ผูพิมพ/ผูเขียน 

(........................................................) 

(ลงชื่อ)........................................................พยาน 

(..................................................) เลขทะเบียนที่....................... 

(ลงชื่อ)...............................................เจาหนาทีเ่ทศบาล 

(........................................................) 



                            

 

 

 

 
 

 

 

เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี…………………………………………………………… 

 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................................  เปนขาราชการ ตําแหนง..................................................................... ระดับ................... 

 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง...............................................  เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.................................................  

ไดรับเงินเดือน ๆ ละ..........................บาท สังกัด กอง......................................สาํนัก...................................เทศบาล...................................  

บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี..................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอายุ.............................................

ออกโดย............................จงัหวัด.................................. บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ---- 

วันออกบัตร...................................วันหมดอายุ....................................... ออกโดย.....................................จังหวัด........................................ 

ท่ีอยูท่ีทํางาน.......................................................เลขท่ี................หมูท่ี.................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................

อําเภอ/เขต................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย…………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี....................หมูท่ี..................

ถนน............................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวัด...............................

รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพทบาน..............................โทรศพัทท่ีทํางาน....................................โทรศัพทมือถือ............................... 

คูสมรส นาย/นาง........................................................ อาชีพ…......…….………………… สถานที่ทํางาน......................................... 

ตําแหนง.................................................................................... รายไดปจจุบันตอเดือน………...............................………………………..…บาท 

 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญทุนเรือนหุน จํานวน...................................บาท (............................................................................) 

(กูไดสูงสุดไมเกินรอยละ 95 ของทุนเรือนหุน) โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ............................บาท

จํานวน................................งวด พรอมดอกเบี้ยในอัตราท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 

 ขอ 2. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณฯ รวม...................................หุน เปนเงิน.............................................................บาท 

 ขอ 3. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี้ 

         3.1 หนี้สินภายนอกสหกรณออมทรัพย    ไมมี     มี  โปรดระบ…ุ………………………………..…………………………… 

  3.2 ขาพเจา  ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน   เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด   

  3.3 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูใน

ระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 

 ขอ 4. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญทุนเรือนหุนใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบท่ีสหกรณฯ กําหนด 

ขอ 5. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิของผูใหกู ทุกประการ  

รับท่ี…………………………………………… 

วันท่ี…………………………………………… 

เลขท่ีคําขอกู…….………….…………………… 

วันท่ี………………………………………………… 

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตอง และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพย
ไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 1 กันยายน 2564 

คําขอกูเงินกูสามัญทุนเรือนหุน 

(โปรดพลิก) 
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ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว

เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันท่ี

ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูท่ีขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก

ขาพเจาและขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู 

(…………………………………………………………………..) 
 

(รายการตอไปนี้เจาหนาทีส่หกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กรอกเอง) 

1. สมาชิกผูขอกูเงินมีเงินไดรายเดือน...............................บาท มีทุนเรือนหุน ณ วันท่ีขอกู จํานวน....................................บาท 

มีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉกุเฉินตนเงนิคงเหลือ..............................บาท หนี้เงินกูสามัญตนเงินคงเหลือ...................................บาท 

เงนิไดรายเดือนคงเหลือ...............................................บาท 

2. ตรวจสอบถูกตองแลวเห็นควรอนมัุติใหกูเงินได จํานวน................................บาท (..............................................................) 

ชําระตนเงินกู งวดละ........................................บาท งวดสุดทาย......................................บาท จํานวน..........................งวด 

(ลงชื่อ)....................................................เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

     (...............................................................) 

   วันท่ี............................................................ 

(ลงชื่อ)....................................................ผูตรวจสอบ 

        (.............................................................) 

     วันท่ี............................................................ 

(ลงชื่อ)..................................................................ผูอนุมัติ 

(.....................................................................) 

   วันท่ี............................................................ 



 
 
 

 
 

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
 

 
เขียนท่ี............................................................................ 

 

 วันท่ี...............เดือน.................................................พ.ศ. ................... 
 

  ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................ 
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................... 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนท่ี............................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน 
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  ดังนี ้
  ขอ  1.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ท่ีถึงกําหนดจายแกขาพเจา 
เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน 
  ขอ  2.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8 
  ขอ  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือบางสวน  เวนแตจะไดรบัคํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
          ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม 
             (............................................................) 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
      เจาหนาท่ีเทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
    ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล 
 
หมายเหต ุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน 

 

เลขทะเบียนสมาชิก...................... 

Administrator
Stamp



 

แบบแสดงรายรับ - รายจาย และเงินไดรายเดือนคงเหลือ 

ช่ือ - นามสกุล......................................................ตําแหนง.........................................สังกัด........................................ 

รายรับ 

เงินเดือนประจําเดือน..............................................                                             บาท 

เงินประจําตําแหนง                                                บาท 

เงินคาตอบแทนรายเดือน                                                บาท 

เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ                                              บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว                                               บาท 

รายจาย 

ภาษี                                                  บาท 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด                                              บาท 

สหกรณออมทรัพย....................................................                                             บาท 

สวัสดิการเทศบาล                                                บาท 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                                               บาท 

ธนาคารออมสิน                                                 บาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)                                            บาท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห                                                บาท 

ก.ฌ.                                                  บาท 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................                                             บาท 

 เงินไดรายเดือนคงเหลือ      บาท 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูอํานวยการกองคลังเปนผูรับรอง หากไมมีผูอาํวยการกองคลัง ใหเปนผูรักษาการแทนเปนผูรับรอง  

โดยแนบคําสั่งรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

รหัสแบบพิมพ 1 กันยายน 2564 

.................................................ผูอํานวยการกองคลัง 

(..............................................................) 

   วันท่ี............................................................ 




